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PORTARIA Nº. 026/2016, DE 18 DE MAIO DE 2016. 
 

 "Nomeia Membros da Comissão de Avaliação do 
Imóvel que menciona e dá outras providências". 

 
O Prefeito Municipal de Canápolis, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,  
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Nomear a Comissão de Avaliação, adiante nominada, que terá por 
finalidade avaliar parcela de imóvel situado na Fazenda Barreiro do Guará, medindo 
294,17m², de propriedade da Sra. Maria Joana Lourença, CPF 691.954.635-34, a ser 
declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável e destinado à 
construção de um campo de futebol. 

 
Art. 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes 

servidores municipais: 
 
VENÂNCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, servidor municipal, portador do 

RG nº. 0991105125 SSP/BA - Presidente. 

MANOEL LESSA PEREIRA, brasileiro, casado, servidor municipal, portador do RG. nº. 

0915436 04 SSP/BA – Membro. 

ANTOCÉLIO RIBEIRO TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/BA 42.370/D – 

Membro. 

 
Art. 3º - A Comissão ora constituída fará a avaliação de acordo com o mercado 

imobiliário local, mediante emissão de Laudo Circunstanciado de Avaliação do imóvel. 
 
Art. 4º - O Laudo Circunstanciado de Avaliação deverá compor a localização 

precisa do imóvel, registro de escritura ou outro documento que ateste a propriedade do 
imóvel, o valor total do imóvel e deverá constar se o imóvel é apropriado para o fim que se 
destina. 

 
Parágrafo único - O Laudo Circunstanciado de Avaliação deverá ser concluído no 

prazo de até três (03) dias úteis. 
 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Canápolis – BA, em 18 de maio de 2016. 
 
 

 
RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 


